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Referat af bestyrelsesmøde den 11.10.2016 

 Møde sted: Violens Kvarter 13 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Brian Bank Christensen 

Afbud: Tina Bækgaard Laursen 

 

1. Sommerfesten 10.09.2016 
Programmet, der var planlagt med fodboldgolf mv. om eftermiddagen hos Sørvad Fodboldgolf, blev 

aflyst grundet meget få tilmeldinger. 

De fremmødte på dagen og om aftenen hyggede sig ved nr. 9. Tak til Tina og Jesper for at ligge 

lokaler til. 

Bestyrelsen beklager at datoen blev flyttet. Derfor sæt allerede kryds i kalenderen nu til 

sommerfesten 2017, som bliver lørdag den 26. august. Så holder vi fast i den sidste weekend i 

august fremover, som det også tidligere har været. Vi talte om i bestyrelsen, at det er vigtigt som 

naboer at holde fast i nogle sociale arrangementer som Skt. Hans, oprydningsdag, sommerfest 

o.lign. 

 

2. Væltet træ langs Sahlholdtvej 
Carsten Arvad har rykket kommunen på mail. Træet er nu blevet fjernet. 

 

3. Problemer med vand på grundene 
Carsten Arvad har været i kontakt med 2 afdelinger ved kommunen. Natur & Grønt/”Vand” og 

Drift. Har blandt andet talt med en Søren Brandt. Indtrykket er, at man internt ved kommunen 

sender problematikken rundt imellem de forskellige afdelinger uden at der rigtig sker noget. 

Carsten er blevet lovet, at der bliver renset op eller fjernet nogle rør. 

Hvis ikke der sker mere, og hvis problemerne fortsætter, vil han kontakte kommunen igen. 

 

4. Fuglestammer 
Fuglestammerne er savet op hos savværket og kan afhentes i nær fremtid. 9 husstande har købt. 

Bestyrelsen foreslår, at de der har købt hjælpes ad fx en lørdag, med at få dem samlet og rejst. 

Bestyrelsen/Claus D. vender tilbage med dato forslag. 

 

5. Beskæring af træer 
En del matrikler i kvarteret fik beskåret træer i 2016. Hvis nogle er stemt for at få beskåret træer og 

fliset til foråret eller senere i 2017, kan Claus Damgaard kontaktes. 
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6. Website: violenskvarter.dk 
Bliver websitet opdateret? Har Søren Jespersen-Skree stadig lyst til dette, når han ikke længere er i 

bestyrelsen? Er det muligt for referent selv at uploade referat? Tina undersøger ved Søren 

Jespersen-Skree. 

 

7. Værtsgave 
Vi aftalte, at der fremover skulle købes en gave til den husstand, som ligger lokaler til ifm. 

Sommerfest. 

 

8. Hastighed på Violens Kvarter 
Det er observeret, at især forældre til dagplejebørn på gaden kører lidt for friskt. Claus D. følger op 

på dette.  

 

 

Næste møde: 24.01.2017, kl. 19.30 i nr. 15 hos Carsten Johansen 

 

Referent: Brian Bank Christensen 

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 30.11.2016 

 


